
Reprodução assistida e HIV –  A visita da cegonha

1. As técnicas de reprodução assistida

Em termos  muito  simplistícos,  poderíamos  definir  as  técnicas  de  reprodução 

assistida  como  métodos  para  obter  uma  gravidez  independentemente  de  actividade 

coital1. 

Falamos aqui de reprodução sem sexo, o que não se confunde com reprodução 

assexuada, a qual se contrapõe a reprodução sexuada. Fala-se em reprodução assexuada 

quando o novo ser apenas recebe contribuições genéticas de uma só pessoa, homem ou 

mulher,  porque apenas conta com um progenitor. A clonagem reprodutiva é um dos 

melhores exemplos: o núcleo de uma célula não reprodutiva (isto é, uma qualquer célula 

somática)  é  introduzido  num  ovócito  previamente  desnucleado,  e  uma  vez  que 

praticamente toda a informação genética consta do núcleo o novo ser receberá quase 

todo  o  seu  património  genético  do  dador  do  núcleo  (excepto  a  ínfima  informação 

genética que se encontra no citoplasma). Em contrapartida, na reprodução sexuada o 

novo ser resulta da combinação dos códigos genéticos masculino e feminino,  resulte 

essa combinação de contacto  sexual/coital  ou não.  É nesta  segunda hipótese que se 

inserem as técnicas de reprodução assistida (excluindo a clonagem, usualmente também 

incluída no elenco destas técnicas)2.

Em termos muito genéricos, poderíamos invocar as seguintes técnicas: 

i)  Operações  de  recolha  de  gâmetas,  tais  como  a  extracção  cirúrgica  de 

espermatozóides  directamente  das  vias  genitais  masculinas  (MESA –  Microsurgical  

Epididymal Sperm Aspiration);

1 Seguimos de perto a definição fornecida pelo  Uniform Parentage Act (diploma elaborado e aprovado 
pela National Conference of Comissioners on Uniform Law em 2000, com o objectivo de uniformizar as 
legislações dos vários Estados membros no que respeita ao estabelecimento da filiação, e foi alterado em 
2002).  O art.  1.º,  secção  104, nº 2,  esclarece  o seguinte:  “Assisted reproduction means a  method of 
causing pregnancy other than sexual intercourse”. 
Estas técnicas andam ligadas ao conceito de reprodução medicamente assistida, por alguns denominada 
de  “reprodução  artificial”,  mas  esta  última  expressão  é  equívoca.  A  propósito  do  termo  “artificial” 
escreveu  Guilherme  de  OLIVEIRA:  “o  termo  nem  sequer  é  rigoroso  pois  os  momentos  biológicos 
essenciais  do  processo  reprodutivo  permanecem  tão  naturais  como sempre  (…)  E nunca  se  viu  um 
embrião  artificial,  um  feto  ou  um  filho  que  não  fossem  absolutamente  naturais”  -  Guilherme  de 
OLIVEIRA,  “Legislar sobre Procriação Assistida”,  in  Procriação Assistida, Colóquio Interdisciplinar  
(12-13 de Dezembro de 1991), Publicações do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, n.º 2, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, p. 73, 74.
2 Sobre  a  distinção  entre  reprodução  sexuada  e  assexuada,  Jorge  Duarte  PINHEIRO,  “Procriação 
Medicamente Assistida”, in Estudos em Memória ao Professor Doutor António Marques dos Santos, Vol. 
I, Almedina, Coimbra, p. 754.
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ii) Operações de transferência de gâmetas, tais como a transferência de gâmetas 

nas  trompas  por  via  laparoscópica (GIFT  –  Gamete  Intrafallopian  Transfer),  a 

transferência de gâmetas nas trompas por via transvaginal (TOST – Tubal Ovocyte and 

Spermatozoa  Transfer);  a  transferência  de  gâmetas  para  o  útero  (GIUT-  Gamete  

Intrauterine Transfer); 

iii) As várias modalidades de inseminação artificial: inseminação intracervical 

(ICI  –  Intracervical  Insemination);  inseminação  intra-uterina  (IUI  –  Intrauterine 

Insemination); inseminação intratubárica (ITI –  Intratubal Insemination). Estas várias 

formas de inseminação têm em comum, juntamente com as operações de transferência 

de gâmetas, o facto de a fecundação ocorrer no interior do corpo da mulher;

iv) As operações de fertilização realizadas in vitro, ou seja, a fecundação in vitro 

e subsequente transferência para o útero do produto da fecundação (FIVET –In Vitro 

Fertilization and Embryo Transfer), a fecundação in vitro e transferência do zigoto para 

as  trompas  (ZIFT  –  Zygote  Intrafallopian  Transfer),  a  fecundação  in  vitro e 

transferência  dos  embriões  para  as  trompas  (TET  –  Tubal  Embryo  Transfer),  a 

microinjecção de espermatozóides na zona pelúcida e transferência dos embriões nas 

trompas ou no útero (SUZI – Subzona Insemination) e a injecção intracitoplasmática de 

espermatozóides e transferência  dos embriões para o útero (ICSI –  Intracytoplasmic  

Sperm Injection);

- A maternidade de substituição (a maternidade de substituição pode envolver ou 

não actos sexuais, e em bom rigor nem necessitaria de intervenção médica, mas aparece 

aqui indicada porque hoje em dia é comummente considerada uma técnica médica, já 

que em regra prescinde do acto sexual e passa quase sempre pela intervenção de um 

médico).

Estas são as técnicas reprodutivas propriamente ditas, ou seja, as que têm como 

finalidade provocar a gestação e nascimento de um novo ser humano sem recorrer ao 

acto sexual. Mas com elas estão relacionadas diversas outras técnicas, que não partilham 

propriamente essa finalidade, mas sim outros fins que acabam por lhe estar associados, 

tais como a selecção de um embrião com determinadas características (a descoberta e 

consequente exclusão de um embrião doente, a descoberta e consequente implantação 

de um embrião portador de características especialmente desejadas), a manipulação do 

material  genético  de  um embrião  de  modo  a  reunir  certas  qualidades;  a  utilização 

cientifica  de  embriões  in  vitro que  se  tornaram  excedentários  (investigação, 

experimentação, recolha de células tronco).
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A actual taxa de sucesso destas técnicas não ultrapassa os 25 %, número não 

muito inferior àquele que se verifica na natureza, pois sabe-se que a percentagem de 

sucesso das fertilizações originadas sem qualquer tipo de assistência médico-cientifica 

ronda os mesmos números. De facto, em qualquer modalidade de reprodução humana 

nem todos  os  ovócitos  humanos  que entram em contacto  com espermatozóides  dão 

origem a  embriões  susceptíveis  de  implantação  uterina,  mas  tão-só  cerca  de  50  % 

(percentagem determinada por factores tais como a idade da mulher,  a qualidade do 

líquido  seminal,  a  condição  dos  gâmetas,  certas  particularidades  genéticas  ou 

ambientais). 

Estas técnicas transportam consigo uma série de novas utilidades, nem todas elas 

de aplaudir3. Por um lado, permitem que aqueles que, usando unicamente os recurso que 

a  natureza  lhes  deu não  poderiam procriar,  tenham agora  a  oportunidade  de  deixar 

descendência,  e  descendência  que  lhes  está  biologicamente  ligada;  por  outro  lado, 

tornaram  possível  contornar  os  obstáculos  colocados  por  doenças  infecciosas  e 

geneticamente transmissíveis, permitindo aos seus portadores gerar filhos sãos. Porém, 

a par destas louváveis finalidades (as únicas admitidas na maior parte dos ordenamentos 

jurídicos),  vieram também tornar  possível  a  maternidade  sem os  inconvenientes  da 

gravidez,  a  descendência  sem  sexo,  a  transacção  de  gâmetas,  embriões  e  fetos,  a 

manifestação de aspirações eugénicas, o apuramento da raça, a criação de embriões para 

utilização  em  experiências  cientificas.  Uma  enorme  distância  separa  aquilo  que  é 

cientificamente possível e o efectivo direito de fazer uso dessa possibilidade.

A  sua  regulamentação  poderá  pautar-se  por  diversos  princípios  distintos, 

consoante aquele que se entenda ser o seu principal objectivo: a cura da infertilidade e a 

concomitante  satisfação  de  um  (eventual)  direito  dos  casais  inférteis,  o  direito  à 

reprodução; ou antes a atribuição da dádiva da vida a seres humanos que de outro modo 

nunca poderiam nascer, cumprindo assim um dos mais básicos direitos fundamentais, o 

direito à vida, enquanto direito a nascer4 (isto para quem entenda que os não nascidos 

podem já  reivindicar  direitos,  opinião  que  não  partilhamos).  Embora  não  exista  em 

muitas  Constituições  qualquer  referência  constitucional  expressa a  estas técnicas,  os 

3 Discutindo os perigos das novas técnicas e das manipulações a que podem dar azo (seres gerados com 
dois gâmetas do mesmo sexo, híbridos e quimeras, fecundação inter-espécies e transferência de embriões 
inter-espécies),  Carlos Maria ROMEO CASABONA,  Del Gen al  Derecho, Servicio de Publicaciones 
Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1996, p. 298 ss. 
4 Quanto a esta segunda hipótese, Max CHARLESWORTH, “Community Control of IVF and Embryo 
Experimentation”, in AA.VV,  Embryo Experimentation – Ethical, Legal and Social Issues, Cambridge 
University Press, New York, Victoria, 1990, p. 151.
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problemas por elas suscitados são em grande parte resolvidos com o auxílio da doutrina 

constitucional dos direitos fundamentais. No âmbito da Constituição portuguesa (CRP) 

encontramos uma referência específica no art. 67.º/2/3, que enuncia algumas funções do 

Estado, entre elas a regulamentação das técnicas de procriação assistida.

2. O direito à reprodução

Para  a  espécie  humana  a  reprodução  não  é  apenas  consequência  do  instinto 

animal. Encerra em si consequências que vão muito para além disso e que, em última 

instância,  se  ligam à  própria  ideia  de  realização  da  pessoa  humana  e  de  dignidade 

humana.  O  filho  tornou-se,  pelo  menos  na  sociedade  ocidental,  um reflexo  de  nós 

mesmos,  uma  forma  de  prolongar  a  nossa  existência  quando  já  não  estivermos,  a 

garantia de uma imortalidade que pensávamos impossível. Todas estas notas elevam o 

direito à reprodução à figura de direito humano (no plano internacional) e de direito 

fundamental (no plano interno).

Este  direito  está  em  íntima  conexão  com  vários  outros  direitos, 

incontestavelmente  reconhecidos  na  nossa  Constituição.  Aquele  que,  em  nosso 

entender,  apresentam  uma  ligação  mais  directa  com  ele  são  o  direito  ao  livre 

desenvolvimento  da  personalidade  e  o  direito  a  constituir  família,  embora  não 

queiramos deixar de sublinhar o direito à disposição do corpo e o direito à saúde com os 

seus importantes contributos.

2.1. O direito  à  reprodução como direito  ao  livre  desenvolvimento  da 
personalidade

Entre nós tem-se invocado o art. 26.º CRP para estribar constitucionalmente os 

direitos  reprodutivos,  mormente  na vertente  de direito  à  não reprodução.  Assim,  no 

acórdão do Tribunal Constitucional, nº 288/98, de 17 de Abril de 1998, declarou-se que 

“o  direito  ao  livre  desenvolvimento  da  personalidade,  englobando  a  autonomia 

individual e a autodeterminação e assegurando a cada um a liberdade de traçar o seu 

próprio plano de vida, designadamente quando associado ao direito a uma maternidade 

consciente, terá a virtualidade de avalizar uma eventual opção legislativa no sentido da 

exclusão da ilicitude da interrupção voluntária da gravidez efectuada nas primeiras dez 

semanas”,  embora  tenha finalizado reconhecendo que este  direito  “ não implicará  o 

reconhecimento  de  que  a  mulher  tem  inteira  liberdade  de  controlar  a  sua  própria 
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capacidade reprodutiva (um direito constitucional a livremente abortar)”5. Aliás, uma 

das  primeiras  afirmações  da  reprodução  como  direito  chega-nos  do  Supreme  Court 

norte-americano (caso Skinnner v. Oklahoma de 1942, mas também os casos Meyer v.  

Nebraska de 1922 e Buck v. Bell de 1927) caracterizando-o precisamente como direito 

de autonomia.

Qualquer das duas dimensões do direito ao desenvolvimento da personalidade – 

quer  a  tutela  da  personalidade,  quer  a  liberdade  geral  de  acção  –  podem servir  de 

justificativo ao reconhecimento constitucional  dos direitos reprodutivos. Assim é em 

relação à dimensão de protecção da personalidade, na medida em do que se trata é de 

permitir que cada pessoa realize o seu próprio projecto de vida, o qual pode muito bem 

passar pela reprodução. Mas o mesmo se verifica em relação à dimensão de liberdade 

geral de acção, porquanto a auto-determinação aberta e livre da personalidade confere 

uma liberdade de acção para a realização de fins próprios, entre os quais o de ter filhos.

2.2. O direito à reprodução como direito a constituir família

Estes dois direitos – o direito a constituir família e o direito à reprodução – não 

se  confundem,  porquanto  o  direito  a  constituir  família  apresenta  um espectro  mais 

amplo e rico de sentido do que o direito à reprodução, o qual pode ser considerado um 

dos vários corolários daquele. 

Guilherme  de  Oliveira  desde  sempre  defendeu  que  o  direito  à  reprodução 

encontrava recepção constitucional neste art. 36.º CRP: “O art. 36.º. n.º 1 consagra o 

direito fundamental de constituir família – trata-se, sem dúvida, do direito fundamental 

de procriar e de ver a prole juridicamente reconhecida: o preceito invoca-se no sentido 

de eliminar todos os obstáculos ao estabelecimento jurídico das relações de filiação”.

O direito à reprodução envolve o direito a ter filhos biológicos e a mantê-los no 

agregado  familiar.  Logo,  só  se  reproduz  aquele  que  tem  um  filho  que  lhe  está 

geneticamente vinculado por ter sido gerado com os seus gâmetas. Não se reproduz o 

5 No mesmo sentido, Yolanda GOMEZ SANCHEZ, El Derecho a la Reproducción Humana, Marcial 
Pons, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
1994, p. 48: “Así, el problema del derecho a la reproducción como derecho de autodeterminación física es 
propriamente um problema de liberdad (…) en en si mismo y directamente un acto de autodeterminación 
y autonomía del sujeto”. Todavia,  a autora reporte esta liberdade ao art. 17.º/1 da Constituição espanhola, 
que corresponde mais ao nosso direito a liberdade e à segurança do que o ao nosso direito ao 
desenvolvimento da personalidade; mais coincidente connosco no que respeita à fundamentação desta 
liberdade, J. de ESTEBAN, P. J. GONZALEZ TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional Español,  
Vol. II, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1993,
 p. 65.
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companheiro  ou  companheira  desta  pessoa,  ainda  que  possa  ser  juridicamente 

considerado como pai ou como mãe. A qualificação jurídica não tem que coincidir com 

a titularidade do direito reprodutivo, como aliás o demonstra o instituto da adopção: os 

adoptantes são considerados pela lei pai e mãe do adoptado, mas não podemos dizer que 

a adopção implica uma reprodução.

O direito a constituir família abarca todas as possibilidades de constituir relações 

familiares, no sentido em que a fonte de tais relações está definida no direito da família 

(art.  1576.º  do  Código  Civil):  o  casamento  (segundo  cremos,  e  apesar  de  não 

expressamente mencionada no Código Civil como relação familiar, abarca igualmente o 

direito a viver com alguém em união de facto, do mesmo sexo ou do sexo oposto, quer 

derive daqui um relacionamento amoroso-sexual, quer não6, como resulta da lei 7/2001, 

de 11 de Maio),  o  parentesco,  a  afinidade  e a  adopção.  Por  conseguinte,  implica  o 

direito de contrair matrimónio, de adoptar, de ter filhos biológicos. 

Porque este direito é mais vasto, a sua titularidade cabe a mais pessoas, mesmo 

àquelas  que não são titulares de direitos  reprodutivos.  Referimo-nos, desde logo,  ao 

companheiro da mulher inseminada com esperma de dador ou à mulher que recorre a 

uma mãe de substituição genética e gestacional, nos ordenamentos jurídicos em que tal 

seja admitido, o que não é o caso do português, como deriva do art. 8.º da lei 32/2006, 

de 26 de Julho.

Em contrapartida,  se  a  mãe de substituição  apenas  gerar  a  criança,  mas  não 

forneceu o ovócito, por este pertencer à companheira do homem que aportou o esperma, 

desejando  este  casal  para  si  a  criança,  já  se  pode  dizer  que  esta  última  se  está 

efectivamente a reproduzir, dada a sua contribuição biológica. 

Estas pessoas,  em bom rigor,  não se reproduzem,  mas efectivamente  estão a 

constituir família. Em contrapartida, o dador de esperma, a dadora de ovócitos e mãe de 

subsituação  estão  efectivamente  a  reproduzir-se  em  termos  biológicos,  mas  não  a 

constituir família. E porque não pretendem conservar o filho para si entendemos que 

também não estão a exercer o direito reprodutivo que, como já vimos, abrange duas 

dimensões. 

 O titular do direito a constituir família não tem que ser necessariamente titular 

de um direito reprodutivo, mas o titular do direito reprodutivo é necessariamente titular 

6 Guilherme  de  OLIVEIRA,  “Aspectos  Jurídicos  da  Procriação  Assistida”,  Revista  de  Ordem  dos 
Advogados, Dez., 1989, p. 768 – note-se como o autor sublinha os dois aspectos essenciais deste direito, 
não  apenas  o  biológico,  mas  igualmente  o  aspecto  jurídico  relacionado  com  o  reconhecido,  pelo 
ordenamento jurídico, daquele facto biológico.
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do direito a constituir família. A compreensão do conceito de família vertida no texto 

constitucional permite esta leitura ampla de família, que não exclui laços genéticos, mas 

que também não se esgota neles7. Porém, a ligação entre ambos é inegável, desde logo 

porque  a  geração  de  novas  pessoas  aparece  como elemento  determinante  básico  da 

família, desde o momento em que este direito aparece pela primeira vez consagrado no 

art. 16.º da DUDH.

 

3. Conteúdo do direito à reprodução: o direito a ter filhos biológicos

Tal como já ficou referido,  este direito  materializa-se na possibilidade de ter 

filhos biológicos, filhos com os quais mantenhamos um vínculo genético8 (e talvez o 

mero  vínculo  gestacional  também  funcione  aqui,  desde  que  associado  ao  requisito 

seguinte).  Mas  além  do  requisito  do  vínculo  genético-biológico,  cremos  que  ainda 

deverá ser tido em conta um vinculo afectivo-emocional, materializado num projecto de 

vida  comum com a  criança.  Serão  estes  os  dois  elementos  que  compõe  os  direitos 

reprodutivos. 

Não  que  queiramos  reduzir  a  paternidade  a  um  mero  estatuto  biológico9. 

Reconhecemos  que,  mais  do que vínculos genéticos,  o que existe aqui  são vínculos 

afectivos e sociais, e por isso mesmo fundamentámos os direitos reprodutivos nos dois 

requisitos acima mencionados

Mas ainda que se aceitem as premissas anteriores,  daqui não se retira  que o 

direito  à  reprodução  permita,  para  além  da  possibilidades  procriar,  também  a 

possibilidade de o fazer nas condições desejadas. No fundo, estamos agora a discutir se 

o direito à reprodução nos garante não apenas o direito de ter filhos, mas também o 

direito de ter filhos com determinadas características. 

É óbvio que o desejo de ter um filho com determinada cor de cabelo ou com 

certo quociente de inteligência vai para além do âmbito de protecção deste direito. Mas, 

e se a característica em causa não se tratar de um mero traço supérfluo da fisionomia ou 

7 A favor da restrição do direito reprodutivo apenas àqueles que aportam contributos biológicos,  mas 
restringindo o entendimento constitucional de família ao elemento consanguíneo,  Francisco AGUILAR, 
“O Principio da Dignidade  da Pessoa Humana e a  Determinação  da Filiação em Sede de Procriação 
Medicamente Assistida”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2000, p. 672, 673.
8 “Termos em que o direito a procriar deverá ser entendido como direito a ter filhos próprios (direito à 
descendência  biológica  directa)  …”  (Francisco  AGUILAR,  “O  Principio  da  Dignidade  da  Pessoa 
Humana…”, cit., p. 672)
9 Considerando preferível a reprodução assistida (homologa) à adopção, com o argumento do valor do 
laço genético, Fernando SANTOSUOSSO, La Procreazione Medicalmente Assistita, Milano, 2004, p. 21.
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da  personalidade,  e  sim  de  uma  nota  essencial:  a  saúde?  Dar-nos-ão  os  direitos 

reprodutivos o direito a ter filhos saudáveis? Segundo cremos, assim como não existe o 

direito a ser saudável, mas tão-só o direito a receber cuidados de saúde (é este o único 

conteúdo do direito à saúde), também os direitos reprodutivos não englobam o direito a 

ter  filhos  saudáveis,  mas  apenas  o  direito  a  aceder  a  técnicas  que  nos  permitem 

aumentar as hipóteses de ter filhos saudáveis (sobretudo tratando-se de pessoas que já 

contam com um historial médico susceptível de fazer perigar a progenia, e para as quais 

tem particular interesse a utilização da lavagem de esperma ou do diagnóstico genético 

pré-implantatório), sem que daqui resulte uma qualquer obrigação de resultado. 

4. Requisitos  para  o  exercício  do  direito  à  reprodução  mediante  técnicas  de 

reprodução assistida

Teoricamente várias motivações, mais ou menos legítimas,  podem justificar o 

apelo às técnicas reprodutivas e a outras práticas que lhe andam associadas: a vontade 

de ter filhos sem passar por uma gravidez (maternidade de substituição) ou abdicando 

do acto sexual (todas as técnicas referidas);  o desejo de um filho com determinadas 

características (clonagem, DGPI, engenharia genética) ou que seja filho de uma pessoa 

que já não esteja viva (reprodução post-mortem).

Apenas  duas condições surgem como legitimas:  a  infertilidade  e o perigo de 

transmissão de doenças ou malformações (art. 4.º/2 da Lei 32/2006). 

Totalmente afastadas estão qualquer tipo de aspirações eugénicas de apuramento 

da raça,  ou inclusive de mera  selecção  de sexo.  Face a  esta  miríade  de perigos,  as 

referidas técnicas deverão ser concebidas como mecanismos subsidiários de reprodução, 

aos quais apelar nas situações em que é biologicamente impossível gerar descendência, 

e não enquanto método alternativo, mera escolha dependente de caprichos pessoais. De 

facto,  a  maior  parte  das  legislações  não  permite  a  livre  escolha  do  método  de 

reprodução: se por via sexual se por via das técnicas reprodutivas. Pelo contrário, esta 

última surgem como uma solução subsidiária, apenas possível quando a reprodução por 

via sexual não seja possível (infertilidade) ou se torne perigosa (perigo de transmissão 

de doenças ou malformações). 

Não  negando  que  o  acesso  a  estas  técnicas  não  deve  estar  na  inteira 

disponibilidade das partes, também não adoptamos a posição da lei, que consideramos 

demasiado restrita, porque cremos que existem outros motivos capazes de justificar a 
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utilização  das  técnicas,  tais  como  a  indisponibilidade  para  um  envolvimento 

sentimental/sexual, a orientação sexual, o esgotamento da idade fértil. E não cremos que 

a  abertura  a  estas  novas  possibilidades  choque  com o  valor  da  dignidade  humana, 

usualmente considerado fundamento da subsidiariedade das técnicas reprodutivas, como 

parecem fazer crer alguns autores10.

4.1. Risco  de  transmissão  de  doenças  ou  anomalias 

genéticas

Os  portadores  de  doenças  genéticas  ou  infecciosas  correm  o  sério  risco  de 

transmitir essas doenças à descendência caso se reproduzam pela via coital. Porém, as 

técnicas  reprodutivas  oferecem-lhes  a  possibilidade  de  gerar  crianças  saudáveis,  na 

medida em que permitem seleccionar e utilizar gâmetas sãos ou, após a fertilização, 

seleccionar e implantar os embriões que se encontrem nas mesmas condições. 

De tal forma esta imposição de uma prole saudável se enraizou que se tornou 

criticável que pais nestas condições não recorram às técnicas reprodutivas e prefiram 

usar a via sexual, uma verdadeira aposta na lotaria biológica ou uma crença infalível na 

providência divina. 

Há quem entenda que a liberalização do acesso a estas técnicas implicaria ceder 

aos interesses da indústria reprodutiva11, mas parece-nos a nós que este raciocínio seria 

equivalente a dizer que uma liberalização da liberdade de religião equivaleria a ceder 

aos interesses das seitas e dos movimentos religiosos duvidosos, pelo que se deveria 

limitar a liberdade de religião.

E de facto, o art. 4.º/2 da Lei 32/2006 estipula que “[a] utilização de técnicas de 

PMA só pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso 

disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem 

genética, infecciosa ou outras”. Ora, face a esta norma não restam dúvidas de que os 

portadores de HIV, sendo esta uma doença infecciosa passível de transmissão, estão 

abarcados pela autorização concedida na lei.

10 “O princípio da dignidade da pessoa humana, adverso à instrumentalização do ser humano e da sua 
faculdade  reprodutiva,  opõe-se  à  utilização  da  procriação  assistida  como  um  processo  normal, 
incondicionalmente  alternativo  à  procriação  através  de  relações  sexuais”  (Francisco  AGUILAR,  “O 
Principio da Dignidade da Pessoa Humana…”, cit., p. 769).
11 Dan BROCK, “The Non-Identity Problem and Genetic Harms--The Case of Wrongful Handicap”, 
Bioethics, 9, 1995, p. 272, 273.
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O grande  perigo  escondido nesta  hipótese é  o  eugenismo.  Talvez  por  isso o 

legislador tenha tido o cuidado de limitar esta finalidade de impedir a transmissão de 

doenças hereditárias ou congénitas  mediante a  proibição da engenharia genética (art. 

7.º/2 da lei 32/2006).

4.1.1. HIV e técnicas reprodutivas

Se nos primeiros tempos aqueles que padeciam de HIV contrairiam seguramente 

SIDA, falecendo a breve trecho, a actual panóplia de antibióticos à disposição permite-

lhes levar uma vida praticamente normal durante um período razoável de tempo e, por 

conseguinte, aspirar aos conteúdos dessa vida normal.

O HIV representa uma importante obstáculo à reprodução, não apenas nos casos 

em que ambos progenitores são portadores da doença, mas igualmente nos casos em que 

apenas um deles o é, com a agravante de, nesta segunda hipótese, para além do perigo 

de transmissão à descendência, advém o risco de contaminar o parceiro são. Para evitar 

esta  última consequência  várias  soluções  foram sendo apresentadas  (por exemplo,  o 

homem não portador pode ter sexo com a parceira infectada usando um preservativo 

com um furo na ponta, que permita a saída do esperma), mas nenhuma delas se revelou 

verdadeiramente segura. 

Quanto à prevenção da transmissão do vírus para o embrião,  sendo a mãe a 

portadora, recorre-se em regra a terapêuticos antivirais, mas igualmente sem garantia de 

sucesso;  sendo o  pai  o  portador,  as  técnicas  reprodutivas  oferece-nos  o  método  da 

lavagem de esperma, sendo esta uma das mais bem sucedidas soluções para evitar a 

transmissão. A lavagem de esperma pode, eventualmente,  ser complementada com a 

injecção  intracitoplasmática  de  espermatozóides.  Ultimamente  começou  a  utilizar-se 

uma nova técnica,  ainda  mais  bem sucedida  do que a  lavagem de  esperma,  a  qual 

consiste no aquecimento do sémen a temperaturas muito elevadas, de modo a destruir o 

HIV e outros vírus; todavia, como isto implica a perda de mobilidade do esperma depois 

é necessário recorrer à injecção intracitoplasmática para proceder à fertilização.

Porém, no relatório anexo ao parecer 44/CNECV/04, o Conselho Nacional de 

Ética  para as  Ciências  da Vida (CNECV) reprovou o recurso à  procriação  assistida 

como forma de evitar a transmissão do HIV, em virtude do “risco de orfandade precoce 

ou  a  programação  livre  da  vinda  de filhos  com pais  doentes”.  Por  outras  palavras, 

permitir  a reprodução aos portadores de HIV – ainda que com a garantia (oferecida 
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pelas técnicas reprodutivas) de que a descendência nasceria sã – iria conta o melhor 

interesse do filho, que seria privado “logo à nascença dos benefícios de que dispõem as 

crianças com progenitores saudáveis”. 

Este excerto merece-nos uma série de comentários. Primeiro, a saúde não é um 

dado adquirido para nenhum de nós, pelo que não está excluído que qualquer pai ou 

mãe recentes venham a padecer de uma doença grave e acabem mesmo por morrer. 

Uma  forma  mais  refinada  deste  argumento  surge-nos  sob  a  versão  de  um pretenso 

direito  a um pai e uma mãe sãos,  o que vale  por dizer que as pessoas doentes não 

poderiam ter filhos, sob pena de violarem este direito. Ora, antes de mais, o embrião não 

pode reivindicar para si direito algum porque não é pessoa. Depois, ainda que assim não 

fosse, nunca este direito lhe caberia, pois o máximo que se pode dizer é que os filhos 

têm direito à assistência e cuidado dos pais (quando existam e o possam fazer) ou, numa 

outra perspectiva, que os pais, tal como de resto qualquer outra pessoa, têm direito à 

saúde.  O  referido  parecer  fundamenta  este  direito  na  preocupação  pela  saúde  da 

descendência, mas note-se que o intuído das técnicas reprodutivas é precisamente o de 

permitir a pessoas doentes terem filhos saudáveis12. Quanto ao argumento de evitar o 

nascimento de crianças que a breve trecho ficarão órfãos, é de sublinhar que a orfandade 

durante a mais terna infância não é assim tão inusual. Claro que em regra o nascimento 

imediatamente seguido da morte dos progenitores se refere a uma obra do infortúnio e 

não a uma acção de pessoas que já transportam consigo um certo risco de morte e, por 

conseguinte, um acto devidamente pensado e planeado, o que sempre é susceptível de 

outro  tipo  de  avaliação.  Mas  note-se  que em todos  as  demais  situações  de  pessoas 

doentes, e mesmo em risco de vida (casos graves de carcinomas, por exemplo), nunca se 

pensou em as proibir de ter filhos, ainda que seja quase certo que em breve morrerão. 

Efectivamente,  tais  pessoas  podem obviamente  reproduzir-se  sexualmente  e,  ao  que 

parece,  também  nada  as  impede  de  utilizar  a  procriação  assistida  caso  os  demais 

requisitos se encontrem preenchidos. Se queremos ser congruentes com este raciocínio, 

então, a proibição proclamada pelo CNECV valeria para todo o tipo de doenças, não 

apenas  para  o  HIV.  Finalmente,  tememos  que  subjacente  a  semelhantes  conclusões 

esteja na verdade um juízo de censura contra determinados estilos de vida, em regra 

(mas  impropriamente)  associados  a  esta  doença,  tais  como  a  homossexualidade,  a 

promiscuidade e a toxicodependência.

12 Gino CONCETTI, L’Embrione Uno di Noi, Edizioni Vivere In, Roma, 1997, p. 22/24.
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5. A proibição de acesso às técnicas reprodutivas como uma discriminação

Porém, este relatório não é caso único. Vários ordenamentos jurídicos proíbem a 

transferência para o organismo de alguém de esperma, embriões ou tecidos infectados 

com HIV, mesmo que a pessoa consinta. É o que sucede com as leis de muitos estados 

norte-americanos. Um dos casos mas estranhos é o da Califórnia, que autoriza a doação 

de sémen para uso autólogo por parte de pessoas infectadas com hepatite B, hepatite C e 

sífilis (desde que exista consentimento informado da esposa ou companheira), mas não 

tratando-se de portadores de HIV13. Porém, estas normas encontram-se em contradição 

com a  jurisprudência  do  Supreme  Court,  que  considera  que  os  portadores  de  HIV 

podem ser consideradas pessoas com deficiências à luz do Americans with Disabilities  

Act (ADA), de 199014, logo, a referida proibição é vista como uma prática prejudicial e 

discriminatória15. No caso Bragdon v. Abbottm (524 U.S. 624, 1998), o Supreme Court 

considerou  que  os  portadores  de  HIV  se  poderiam  qualificar  como  pessoas  com 

deficiências à luz deste diploma (pelo que constituía tratamento discriminatório a recusa 

de um dentista em tratar no seu consultório uma paciente com HIV), uma vez que o 

vírus  constituía  um  limite  físico  para  o  indivíduo.  No  mesmo  sentido,  a  Equal  

Employment Opportunity Commission (EEOC) entende que as pessoas infectadas com 

HIV, mesmo que ainda não apresentem sintomas da doença, devem ser protegidas pelo 

referido diploma16. 

Em nosso entender estas opiniões vai demasiado longe ao equiparar o HIV a 

uma deficiência, mas não deixa de ser certo que esta doença afecta a normalidade da 

vida, especialmente a capacidade de ter filhos sãos. E não só perturba a vida da pessoa 

afectada, como também a do seu companheiro não infectado, que assim vê igualmente 

limitadas as suas possibilidades reprodutivas. Nesta medida, pode de facto impedir uma 

“major life activity”, a reprodução.

6. Últimas notas

13 Lynn M. ZUCHOWSKI, “The Americans with Disabilities Act – Paving the Way for Use of Assisted 
Reproductive Technologies for the HIV-Positive”, Suffolk University Law Review, 36, 2002, p. 199.
14 "… no individual shall be discriminated against on the basis of disability in the full and equal enjoyment 
of  the  goods,  services,  facilities,  privileges,  advantages,  or  accommodations  of  any  place  of  public 
accommodation  by  any  person  who  owns,  leases  (or  leases  to),  or  operates  a  place  of  public 
accommodation."
15 Lynn M. ZUCHOWSKI, “The Americans with Disabilities Act…”, cit.,  p. 187 ss.
16 Cfr. Sandra TOMKOWICZ, “The Disabling Effects of Infertility: Fertile Grounds for Accommodating 
Infertile Couples under the Americans with Disabilities Act”, Syracuse Law Review, 46, 1996, p. 1069 ss. 
Na p. 1075 ss. a autora descreve outros casos da jurisprudência norte-americana no mesmo sentido.
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Embora  defendendo  a  existência  da  figura  dos  direitos  reprodutivos  como 

direitos fundamentais, estamos conscientes dos seus limites, como, de resto, quaisquer 

outros direitos.  Nomeadamente,  não pretendemos elevar  a utilização das técnicas  de 

reprodução assistida a um método alternativo de reprodução, acessível a todos aqueles 

que pretendem “construir” um filho apelando às mesmas possibilidade de escolha de 

quem elege os acessórios de um carro, nem tão pouco àquelas que desejam ser mães 

evitando os transtornos de uma gravidez. A reprodução coital tem que continuar a ser o 

método por excelência da espécie humana procriar.

Todavia,  a  reprodução  sexual  nem  sempre  é  possível.  Ou  porque  dada  a 

infertilidade de um ou ambos parceiros seria improdutiva em termos reprodutivos; ou 

porque se a transmissão dos patrimónios genéticos não for de alguma forma controlada 

a prole nascerá doente ou com alguma mal-formação; ou porque o desejo de ter filhos 

está impedido pela impossibilidade de acesso a gâmetas do género oposto, necessários 

para a fertilização.

Dentro do leque das motivações acima referidas como admissíveis, encontra-se 

claramente a situação daqueles que são portadores de uma doença infecciosa e que, por 

conseguinte, no âmbito de uma reprodução coital correm o sério risco de a transmitir à 

descendência e ao parceiro. Uma vez que o HIV é cada vez menos impeditivo de uma 

vida dita “normal”, não vemos porque motivo esta parte da normalidade da existência – 

a  reprodução – deve ser expropriada  aos portadores  do vírus.  Certamente  que estes 

indivíduos mantém a capacidade física de se reproduzirem por via sexual. Mas, a que 

preço? Espalhando o vírus por quantas pessoas? 

Se já ninguém acredita que o HIV é castigo divino, não se vê porque não hão-de 

os seus portadores ser também eles visitados pela cegonha. E, já agora, por um cegonha 

que traga no bico um bebé saudável.
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